
  
R O M Â N I A             

JUDEŢUL TIMIŞ           
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

                   
 

DISPOZIŢIA 
privind convocarea Consiliului Judeţean Timiş în şedinţă ordinară 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 

  În temeiul prevederilor art.94 şi art.106 din Legea  administraţiei  publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

 Articol unic.  –  Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 20 
decembrie 2018, ora 10,00, în sala Multifunctionala din Palatul Administrativ situat în 
Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr.17, cu următoarea  
 

ORDINE  DE  ZI  
  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea 
Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţe. 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării contractului de închiriere 
nr.8368/28.06.2016, încheiat intre Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, si 
Societatea ”Ilaş Trans Luciano” S.R.L. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile 
aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Timiş, către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara. 
  

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 
216/26.11.2014 privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită de către Consiliul 
Judeţean Timiş şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş a unor bunuri de la Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale – UM 0695 Timişoara. 

 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu din Palatul 

Administrativ. 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curăţenie pentru 
unele imobile din domeniul public şi privat al judeţului Timiş, de către Consiliul Judeţean 
Timiş în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST 
S.R.L. 

 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de 
transport rutier. 

 
 



 
 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii Contractului de management al domnului 
Creţu Tudor la Biblioteca Judeţeană Timiş „Sorin Titel”. 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii Contractului de management al domnului 
Pleşa Laurenţiu la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin” Timişoara. 

 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii Contractului de management al domnului 

Radosav Dănuţ la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara. 
 

11. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea 
Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă - ADIVEST”. 

 

12. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea 
Generală a Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Judeţul Timiş. 

 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii alineatului 1 al articolului 1 din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.168/31.08.2016 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în Consiliile de Administraţie ale unor unităţi 
spitaliceşti din judeţul Timiş. 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor medii ale unor produse agricole pentru 
anul fiscal 2019. 

 
15. Proiect de hotarare privind  avizarea  normelor de venit pentru contribuabilii care 

realizează venituri comerciale  pentru anul fiscal 2019. 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean 
în anul fiscal 2019. 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea  taxelor judeţene pentru anul fiscal 2019. 
 

18. Proiect de hotarare privind numirea domnului Creţu Tudor în funcţia de manager al 
Bibliotecii Judeţene Timiş „Sorin Titel”. 
 

19. Proiect de hotarare privind numirea domnului Pleşa Laurenţiu în funcţia de manager al 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Merlin” Timişoara. 
 

20. Proiect de hotarare privind numirea domnului Radosav Dănuţ în funcţia de manager al 
Muzeului Satului Bănăţean Timişoara. 
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei de 
Evidenţă a Persoanelor Timiş. 

 
 
 
 



 
 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea desfăşurării unor proiecte cultural-festive în 
cadrul Programelor Prioritare ale Consiliului Judeţean Timiş pentru promovarea 
judeţului cu ocazia desfăşurării în judeţul Timiş a evenimentelor externe organizate de 
ministerele de resort pe perioada exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii 
Europene în primul semestru al anului 2019. 
 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

 
24. Intrebari, interpelari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE                                                          Avizat  
             Călin-Ionel DOBRA                               SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
                                                                                    Ioan - Dănuţ ARDELEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timişoara, la 13.12.2018 
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